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Termômetro de Ouvido

Parabéns pela sua compra deste multi-função de termômetro
digital, permitelhe medir a temperatura do corpo. Para o
uso adequado e segurança para o usuário aplicar respeitar
escrupulosamente as precauções e avisos listados neste
manual. Antes de usar o termômetro digital, leia atentamente e
cuidadosamente este manual e guarde-o para referência futura.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

	
  

1. Tampa do sensor
2. Sensor Orelha
3. Botão START
4. Lanterna LED
5. Botão ON/OFF
6. Baterias

ATTENTION

Limpe a sonda com álcool após cada utilização para manter a
higiene e precisão.

PREPARAÇÃO

Verifique se as pilhas são novas. Se você trocar as pilhas com
duas pilhas AAA novas.
Para obter medições confiáveis que esperar 30 minutos para
ajustar o termômetro em temperatura ambiente.
As mudanças de temperatura podem causar medições não
confiáveis, por isso não coloque o termômetro na frente dos
radiadores, aparelhos de ar condicionado ou aquecimento antes
da medição, como você pode obter resultados inconsistentes.
Certifique-se que o ouvido está seco e limpo como a presença
de cera ou resíduo de epitélio podem causar resultados
inconsistentes.
Para garantir resultados precisos das medições são realizadas
em repouso a temperatura corporal pode aumentar após o
exercício ou após um banho.

COMO MEDIR

Para medir a temperatura através do ouvido:
1. Insira cuidadosamente o sensor na orelha e pressione a tecla
[START] para iniciar a medição
2. Aparecem na tela LCD a temperature detectada

3. Durante a medição do termômetro firmemente desafio e não
toque em qualquer tecla.
O resultado será automaticamente gravada na memória do termômetro é
concedido o maior número de memória. Se o termômetro na memória já
contém 32 valores medidos, o mais antigo é excluído e todos os outros,
será atribuído um número de unidades menores da memória de medição
como o mais recente será atribuído o maior número de memória.
É recomendável não executar mais de três medidas consecutivas.
Antes de realizar qualquer medição 4 ° fazer uma pausa de 10 minutos.
Quando terminar e depois de cerca de 30 segundos de inatividade, a
função multi-termômetro digital retornará automaticamente ao modo
de relógio. Se a função do sono está ativo, após cerca de 1 minuto de
inatividade, o ecrã desliga-se automaticamente.
Recursos avançados
Quando não em uso, o multi-função de termômetro digital exibe a hora
atual e temperatura. Esta condição é chamada de “modo de relógio”.

UNIDADE DE MEDIDA

Pressione e segure o botão [START] e [ON/OFF] para alternar
entre Celsius (° C) para Fahrenheit (°F).

LIMPEZA

Mantenha a superfície do sensor limpo contrário as medidas
podem não ser confiáveis. Limpe a superfície do sensor com um
cotonete embebido em água ou álcool, e novamente antes de
usar o termômetro para secertificar de que a superfície do sensor
é seco.

USE DESTINA

Este termómetro digital é um dispositivo para medir a temperatura
do corpo para uso doméstico, onde o monitoramento contínuo
não é exigido pelo pessoal médico e paramédico. O dispositivo
pode ser usado para medir a temperatura do corpo a partir da
orelha ser utilizados seguindo cuidadosamente as instruções
contidas neste manual. Qualquer utilização diferente daquela
indicada neste manual deve ser considerado impróprio.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Os símbolos de aviso e logos neste manual destinam-se a alertar
o usuário para evitar situações perigosas e evitar danos ao
usuário e aos outros. A tabela a seguir fornece uma descrição:
Este símbolo indica informações ou indicações que devem ser
seguidas para evitar o risco de danos para o usuário ou outras
pessoas.

DICAS

Para usuários iniciantes, recomenda-se realizar três medições de teste
para a prática com o dispositivo. Considere o valor máximo no uso
contínuo pode levar a uma tolerância de erro de ± 0,3°C - ± 0,5°C.
Em pessoas saudáveis, não há diferença entre a orelha esquerda
ou direita, de modo a experimentar medição de ambas as orelhas
e medir a temperatura do ouvido que retorna o valor mais alto.

SUBSTITUIR AS BATERIAS

1. Remova a tampa da bateria.
2. Sempre use pilhas novas do mesmo tipo (2 x AAA) e verifique
a polaridade indicada no interior do compartimento da bateria
(símbolos [+] e [-]).
3. Recoloque a tampa da bateria.

MANUTENÇÃO

Limpe o aparelho com um pano macio, seco e limpo. Não
mergulhe o aparelho em líquidos, solventes ou detergentes.

CONSERVAÇÃO

Limpe o termômetro e cubra o sensor com a tampa após cada
utilização. Não exponha o termômetro à luz solar direta, altas
temperaturas, umidade, fogo, chamas e evitar colisões. Se você
não usar o termômetro por um período muito longo, retire as
pilhas.

CALIBRAGEM

Este termômetro foi calibrado na fábrica. Se o termômetro é
utilizado de acordo com as instruções contidas neste manual não
é necessário recalibrar periodicamente. No caso de medições
incorretas fortemente em contato com o revendedor local para
procedimento de assistência. Não groped desmontar, reparar ou
modificar o termômetro.

Este símbolo alerta o usuário que se você seguir as
instruções que são susceptíveis de causar danos às pessoas
ou objectos, tais como habitação, animais de estimação ou
outros membros da família.
Este símbolo alerta o usuário que se você seguir as
instruções que são susceptíveis de causar danos às pessoas
ou objectos, tais como habitação, animais de estimação ou
outros membros da família.
Este símbolo indica importantes obrigações expressamente
indicado
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AVVISI PER L’UTENTE

Com base nos resultados obtidos através da medição da
temperatura corporal com este dispositivo, é perigoso para
os usuários a formular um diagnóstico e tomar a medicação
sem consultar seu médico antes. Um diagnóstico incorreto e
tratamento pode causar consequências graves e agravamento da
doença. Siga sempre as instruções do seu médico.
Não toque ou engolir o sensor infravermelho. Um sensor de
sujeira pode retornar os valores da temperatura do corpo não
confiáveis e não confiáveis.

No caso de uma temperatura corporal acima de 38,0 ° C ea
presença de sintomas de sofrimento pelo paciente imediatamente
contactar o seu médico.
Mantenha longe das crianças, porque há peças pequenas que
podem ser engolidas e causar situações perigosas.
A ingestão de qualquer das partes, como baterias ou cubra o
sensor requer intervenção imediata por pessoal de emergência
ou seu médico.
A falta de cautela na medição da temperatura através do ouvido
pode causar danos e ferimentos.
Este dispositivo não se destina a ser usado por pessoas,
incluindo crianças com deficiência física, deficiência sensorial e
mental, ou falta de experiência ou conhecimento se não forem
devidamente educados e treinados para usar o dispositivo por
uma pessoa competente e responsável pela sua segurança.
No caso de doenças como infecções de ouvido ou doenças do
tímpano, use um termômetro para medir a temperatura somente
através da testa. Use o termômetro para medir a temperatura
através do ouvido pode piorar a condição.
Se uma banheira ou chuveiro, não imediatamente realizar uma
medição da temperatura, pois a presença de água residual pode
causar danos ao ouvido.
Se necessário, muito delicadamente limpar o sensor
infravermelho com um cotonete embebido em água ou álcool e
espere até que a superfície esteja completamente seca antes de
prosseguir com uma nova medição.
O uso de toalhas de papel podem arranhar o sensor de
comprometer a eficiência e confiabilidade.
Se necessário, muito delicadamente limpar o sensor
infravermelho com um cotonete embebido em água ou álcool e
espere até que a superfície esteja completamente seca antes de
prosseguir com uma nova medição.
O uso de toalhas de papel podem arranhar o sensor de
comprometer a eficiência e confiabilidade.

Uma vez esgotada a carga baterias descartados em recipientes
apropriados, em conformidade com os regulamentos.
Este termómetro digital é um dispositivo para medir a temperatura
do corpo para uso doméstico, onde o monitoramento contínuo
não é exigido pelo pessoal médico e paramédico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Nome do produto:
De energia:
Sensor:
Faixa de medição:
Tolerância:

Dimensões:
Peso:
Ambiente:
Umidade:
De armazenamento:
Umidade:

Este símbolo significa que os equipamentos eléctricos e electrónicos
devem ser objecto de recolha selectiva e não podem ser eliminados como
resíduos urbanos, conforme exigido pela Directiva 2002/96/CE. Portanto,
este sistema e todos os componentes, quando você tomar a decisão de
descartá-las, devem ser levados para os centros de coleta local para
tratamentos de eliminação adequada.
Este dispositivo está em conformidade com os mais importantes e
os outros requisitos relevantes das directivas europeias aplicáveis. O
dispositivo está em conformidade com a Directiva 93/42/CE alterada pela
Directiva 2007/47/CE mais tarde. Organismo Notificado TÜV Rheinland
(0197).

ASSISTÊNCIA

Todo cuidado foi tomado na realização de produtos, acessórios
e documentação fornecida na caixa fornecida, por isso em caso
de problemas, é aconselhável repetir seguindo fielmente as
instruções do manual de instruções. Para qualquer informação
sobre o serviço, visite o site www. nuvitababy.com.

GARANZIA
O uso de remédios, como esponja com água fria ou gelo diminui
a temperatura, assim você não precisa executar a medição
imediatamente caso contrário, você obter valores mais baixos.
Antes de tomar a medição da temperatura do corpo leva cerca
de 30 minutos como as mudanças de temperatura causadas por
várias condições que podem ocorrer entre o alojamento local
podem afetar os resultados, fazendo com que a medição não
confiável.

Nuvita 2070
3 VDC (2 x AAA batteries)
IR sensor
32,0°C – 42,9°C (89,6°F – 109,3°F)
±0,2°C (±0,4°F) From 35,5°C – 42,0°C
(95,9°F – 107,6°F)
152 x 64 x 60 mm
70 gr. without batteries
16°C – 35°C
20%RH – 80%RH
-20°C – 55°C (-4,0°F – 131°F)
20%RH – 90%RH

Termini e condizioni In conformità con le attuali normative vigenti,
il produttore offre al consumatore una garanzia legale di 24
mesi a partire dalla data riportata nello scontrino fiscale. Sono
escluse dalla garanzia legale di 24 mesi le parti identificabili come
“consumabili” (esempio: batterie, testine per spazzolini o parti
soggette ad usura). La garanzia legale di 24 mesi decade nel
caso in cui: Il prodotto ha subito dei danni estetici dovuti ad un
utilizzo errato non conforme alle indicazioni riportate nel manuale
di istruzioni. Il prodotto è stato modificato e/o manomesso. La
causa del guasto è riconducibile ad una cattiva manutenzione
dei singoli componenti e/o accessori e/o materiali di consumo
(esempio: ossidazioni e/o incrostazioni dovute alla permanenza

di acqua o altre sostanze liquide, sedimenti che ostruiscono il
sensore, fuori uscita del liquido corrosivo delle batterie). Sono
esclusi dalla garanzia legale di 24 mesi: Costi relativi ad interventi
di sostituzione e/o riparazione di parti soggette ad usura o costi
relativi alla manutenzione ordinaria del prodotto. Le spese ed i
rischi relativi al trasporto del prodotto da e per il punto vendita ove
è stato acquistato o altro centro di raccolta abilitato alla ricezione
dei prodotti in garanzia. Danni causati o conseguenti ad una
installazione non corretta oppure utilizzo errato non conformi alle
indicazioni riportate nel manuale di istruzioni. Danni riconducibili
a calamità naturali, eventi accidentali oppure condizioni avverse
non compatibili con il prodotto.
Difetti marginali che hanno un effetto trascurabile sulle prestazioni
del prodotto. Il produttore, il distributore e tutte le società
coinvolte nella vendita non si assumono nessuna responsabilità
per le perdite economiche e i danni causati dall’eventuale
funzionamento non corretto del prodotto. In conformità con
le attuali normative vigenti Il produttore, il distributore e tutte
le società coinvolte nella vendita non rispondono in nessun
caso a danni, compresi quelli diretti, indiretti, la perdita di utile
dell’esercizio, i mancati risparmi ed altri particolari danni accessori
e conseguenti che vanno al di là dei danni causati dalla violazione
della garanzia, del contratto, della responsabilità oggettiva,
dovuti ad azione illecita o ad altre cause, risultanti dall’utilizzo o
dall’impossibilità di utilizzare il prodotto e/o i documenti cartacei
ed elettronici compreso il mancato servizio di assistenza.
Visitare il nostro sito www.nuvitababy.com per ulteriori assistenze
ed informazioni.

